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BROiLER CiVCiVLEROE YEME YALNlZ VE KOMBiNE KATILAN
AFLATOKSiN VE ADSORBAN (Polivinilpolipirolidon)'IN
BAZI KAN DEGERLERi ÜZERiNE ETKiLERi
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Single and Combination Effects of Dietary Atıatoxio and Adsorbent
(Polyvinylpolypyrrolidone) on Some Haematologic Values of Broiler Chicken
Summary:This study was carned out to investigate the effect of aflatoxin(produced by Aspergillus parasitıcus NRRL
2999 on rice) that was added alone and its combination with adsorbent (polyvlnylpolypyrrolidone) on some ha·
ematologıcaı values a day-old in eighty broiler chicks (Avian). For this purpose, the animals, which were divided into
four groups, were provided with feed and water for ad libitum consumptlon from 1 to 28 days of age. The experirnental
design consisted of four dietary treatments in the feed of the groups: a) Control with O mg of aflatoxın (AF) per kg of
diet. b) 2. 5 mg of AF per kg of diet, c) 3. O g of polyvinylpolypyrrolidone (PVPP) per kg of dlet d) 2. 5 mg of AF per kg
of diet plus 3 o g of PVPP per kg of dieı. AF that were incorporated to diet consisted of 83. 06 % B ı, 12. 98 % B2, 2.
84 % G1, and 1. 12 % G2. At the end of the experiment. six chlcks per each group w ere bl ed by cardıac puncture and
ıheır blood samples were collected and analysed for treated-related changes In serum glucose, total protein, albumin,
bilirubin and aspartate aminotransferase (AST) enzım activity. These results lndlcate that aflatoxin caused a deereasa
on serum total protein, albumin, and bilırubın values (p>O. 05), and its eHects on glucose values and AST activity were
not appear Also the inert polymer (polyvinıylpolypyrrolidone) incorporated to diet 3. O g/kg of feed, has no benetilical
effect on aflatoxin contaminated (2. 5 ppm) feed for these paramaters on broilers.
Key words: Aflatoxin. polyvinylpolypyrrolidone. some haematological values.

Özet: Bu çalışma. yalnız ve adsorban (polivinilpolipirolidon) lle kombine olarak yeme katılan aflatoksinin (Aspergillus
parasitıcus NRRL 2999 suşu ile pınçte Oretıldl), 80 adet gOniOk broller civcivlerde (avian) bazı hematolojik değerler

üzerine etkiterinı araştırmak amacıyla yapıldı. Bu amaçla 4 gruba ayrılan hayvaniara 28 gün süreyle yem ve su ad h
bitum verildi. Grupların yemlerine araştırmanın amacına uygun olarak 4 farklı uygulama yapıldı: a) Kontrol olarak O mg
aflatoksın (AF) /kg yem, b) 2. 5 mg AF/kg yem, c) 3. O g polivinilpollpirolidon (PVPP) /kg yem, d) 2. 5 mg AF/kg yem ne
3. O g PVPP/kg yem. Yeme katılan AF, %83. 06 B1, %12. 98 B2, %2. 84 G1 ve %1. 12 G2 'den oluşmaktadır. De
neme sonunda hayvanların kalbinden alınan kan örneklerinde serum glikoz, total protein, albumin, bilirubin, düzeyleri
ile aspartat aminotransferaz (AST) enzim aktivitesi belirlendi. Elde edilen sonuçlar APierin serum total protein, al
bumin ve bilirubın sevıyeslnde düşOşa neden oldu�unu (p>O. 05), glikoz ve AST aktivitesi üzerindeki etkisinin belirgin
olmadı�ını; ayrıca yeme 3 g/kg düzayınde katılan polimer (polivinillpolipirolidon)'ln de 2. 5 ppm aflatoksin içeren yemle
beslenen broiler civcıvlerde incelenen parametreler açısından herhangi bir olumlu etki yapmadı�ını gösterdi.
Anahtar kelimeler:Aflatoksin. pollvinilpollpirolidon. bazı kan de�erleri.

Giriş

Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus'un
metabolik ürünü olan aflatoksinler (AF). yemierin
doğal koniaminasyonianna neden olan ve tok
sisitesi nedeniyle önem taşıyan mikotoksinlerdir.
APier özellikle broiler civcivlerde kronik af·
latoksikozis oluşturarak önemli maddi kayıplar
meydana getirmektedirler (Giambrone ve ark.,
1985; Kaya, 1984; Kubena ve ark., 1990). AF'Ier
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bilinen
en önemli kanserojen maddelerdendir.
Yemlerle hayvanlara, gıdatarla da insanlara ge
çerek toksikasyon oluştururlar (Şanl t, 1995, Ku
bana ve ark., 1993).
APier, kanatlılarda büyüme hızının gerilemesi,
ölüm oranının artması, yumurta veriminin azalması,
uyuşukluk, iştahsızlık, enfeksiyonlara karşı direncin
azalması, kar aciğer tahribatı, immun sistemin bas·
kılanması; y.ağ, karbonhidrat ve protein me
tabolizmasının bozulması gibi olumsuz etkiler gös-
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larmektedirler (Huff ve Ooerr; 1981; Maurice ve

broiler civcivlerde yapılan diğer bir çalışmada (Ke

ark , 1983). APierin çok yönlü toksisile niteliğindaki

çeci ve ark., 1995), total protein ve glikoz düzeyinin

bu etkileri. hücresel nükleoproteinler ve nükleik

kontrol grubuna oranla sırasıyla 2.71 g/dl ve 212.17

aksıyona girerek, protein sentezi ve hücresel bü

tesbit etmişlerdir.

mg/dl'den 2.02 g/dl ve 190.83 mg/dl'ye düştüğünü

asıtler gibi makromoleküllerle kolayca ve hızla re

tünlüğü

bozmalarından

kaynaklandığı

bil

Kubena ve ark. (1993), 3. 5 mg AF/kg yem ile

dirilmektedir (Şanlı, 1995; Edds ve Bortell, 1983).

broiler civcivlerde, 3. haftanın sonunda yapılan öl
çümlerde serum glikoz düzeyinin 275 mg/dl'den

AF'Ier ıçinde biyolojik aktivitesi en yüksek olanı

257 mg/dl'ye, total protein düzeyinin 2.64 g/dl'den

AFB1'dir. Yapılan çalışmalarda bu toksinin ka

1. 70

raciğer miks fonksiyonlu oksıdaz (MFO) enzim sis
sit) dönüştürüldükten sonra sitotoksik, mutajenik,

Broiler cıvcivlerde 2.5 mg AF/kg yem ile ya

teratojenik ve karsinojenik özellik kazandığı (Ortiz

pılan diğer bir çalışmada (Chattopadhyay ve ark.,

Neldon ve Qureshi, 1992) ve bu etkilere bağlı ola

1985) ise, 2. haftada total protern düzeyi % 28,

rak protein ve azot metabolizmasının bozulması so

serum

nucunda: senım protein ve albumin düzeylerinde
azalmalar

meydana

geldiği

kaydedilmektedir

önemli

ölçüde

bozularak

santrasyonunun

hayvanlarda

%40-60'ını

protein

albumin

ta

sindirim kanalında toksini bağlayıp emilmaden dışkı

kon

ile atılmasını sağlamak suretiyle olumsuz etkilerinin

fraksiyonu

azaltılabileceği belirtilmekte ve b"Jnlardan en çok;

polivinilpolipirolidon (PVPP) gibi polimerler, zeolit,
bentonit, filosilikat, dialoma toprağı gıbi aluminyum

ma gibi hallerde albumin fraksiyonunda düşme gô

silikat bileşikleri, aktif kömür ve bunların karışımiarı

Bu düşme, albumin sentezinin inhibe edil

kullanılmaktadır (Bonna ve ark., 1991; Carson ve

ile olmaktadır

Smith., 1983; Friend ve ark., 1984; lnterpremıx,

(Kaneko, 1989).

1991; Harvay ve ark., 1992; Maryamma ve ark.,
1991).

Aspartat aminotransferaz (AST:EC 2.6:1.1), L
aspartat ve

2-oxoglutaratın

ak

Kanatlıları aflatoksikozisten korumak amacıyla

süreli ateş, kontrol altına alınmamış diabet ve trav

ması veya albumin yıkımlanması

AST

aflatoksinli yem içerisinde verilen adsorbanların,

teşkil etmektedir. Hepatit. karaciğer sirozu, uzun

rOiür

verilmesiyle

yükseldiğini tesbit etmişlerdir.

Karaciğer ve böbrek bozukluklannın teşhis ve prog
Normal

süreyle

aktivitesinin ise 43.3 I.U. Imi'den 64.3 I.U./ml'ye

lenme durumlarında normalin altına dQşmektedir.

şımaktadır.

hafta

teinin 3.n g/dl'den 3. 39 g/dl'ye düştüğünü, AST

harabiyeti ve uzun süreli proteinden yetersiz bes

önem

8

lük civcivlere 5 hafta süreyle verilmesiyle total pro

Serum total protein düzeyi; şiddetli karaciğer

değeri

ak

dirilmektedir (Dalvi ve Mc Govan., 1984}. Mani ve

şüşler meydana gelebileceği bildirilmektedir (Ma

protein

AST

ark. {1993), 1.5 mg/kg düzeyinde aflatoksinin gün

urice ve ark., 1983).

total

düştüğü,

tivitesinin 1151.U./lt'den 161 I.U./It'ye yükseldiği bil

enerıi üretimmin azaldığı (Şanlı, 1995) ve böyle

serum

%58

1O mg/kg yem düzeyinde AFEf1 'in günlük civ
civlere

hayvanların serum glikoz düzeyinde önemli dü

nozunda

düzeyi

haftada o/o 12 arttığı tesbit edilmiştir.

nedeniyle özellikle genç kanatlılarda, karbonhidrat
da

glikoz

tivitesinin ise 2. haftada o/o 40 düşmesine karşın, 8.

(Schell ve ark., 1993}. APierin hepatotoksik etkileri
metabolizmasının

gr/dl'ye, albumin düzeyinin ise 1.20 g/dl'den

0.68 g/dl'ye düştüğünü kaydetmişlerdir.

temi tarafından aktif metabolitin e (AFB1 2, 3 epok

okzalasetat ve glu

APii

tamata transaminasyonunu katalize eder. Hepatit,

yeme

adsorban

ilavesinin

civcivlerde,

APierden kaynaklanan verim özelliklerindeki dü

toksik karaciğer nekrozu ve kalp kası harabiyeti du

şüşler başta olmak üzere histopatolojik, hematolojik

rumlarında enzim aktivitesi 10 ila 100 misli artış

ve biyokimyasal parametrelerindeki değişikliklerde

gösterir (Palmer, 1985)

önemli

oranda

düzelmaler

oluşturduğu

bil

dirilmektedir (Kubena ve ark., 1990; Scheideler,

Huff ve ark. (1986), 2.5 mg AF/kg yem ile bro

1993; Keçeci ve ark., 1995).

iler civcivlerde 3 haftalık deneme sonunda serum
total protein düzeyinin 2.9 g/dl'den 2.0 g/dl'ye, al

% 0.05 düzeyinde yeme katılan

bumin düzeyinin 300 mg/dl'den 284 mg/dl'ye, AST

PVPP

etken

madde esasına dayalı adsorbanların yernde bu

aktivitesinin ise 130 I.U. /lt'den 119 ı.u. llt'ye düş

lunan AFB1 'in %52-64'ünü bağlayarak

önlediği,

tüğünü bildirmektedirler. Aynı düzeyde aflatoksinle
60

ads�rban

düzeyinin

emilmeyi

%0.5'e

yük-

Kr-oller clvch•lcrdc yeme yalnız ve kombine katılan aOatoksiİı ve adsorban ...

seviyesine

Gruplara yem ve su ad fibitum olarak verildı ve

kadar çıktığı bildirilmektedir (lnterpremix, 1991). In

28 gün süreyle ısısı ve ışığı ayarlanabilen böl

vıvo

melerde beslendi.

sellılmesıyle

bağlanmanın

denemelerde

de

%79-91
olumlu

sonuçlar

bil

dirilmektedir (Friend ve ark., 1983; lnterpremix,

d) Aflatoksin ve Adsorban:

1991)

Araştırmada yeme katılan AF. Selçuk Üni

Keçeci ve ark. (1995), 2.5 mg AF/kg yeme

versitesi Veteriner Fakültesrnde bu amaçla dizayn

PVPP etken maddesine sahip "Mycofix A Plus

edilen ünitede Shotwell ve ark. (1966)'nın yöntemi

"dan 3.0 glkg düzeyinde kattıklarında serum glikoz,

esas alınarak, Demet ve ark. (1995)'nın bildirdikleri

total protein, ürik asit ve kolesterol yönünden ya

şekilde Aspergillus parasiticus NAAL 2999 suşu

pılan degerlendirmede bu maddenin aflatoksinlerin
etkisinı

önemli

oranda

engellediğini

tesbit

kullanılarak pirinçte fermantasyon yolu ile üretildi.

et

Aflatoksin üretiminde liyofilize kültür. Patates Deks

mışlerdir.

troz Agarda sporlandırıldıktan ve spor sayımı ya
pıldıktan (1. 07x107spor hücresilml) sonra pirince

Kubena ve ark. (1993), 3.5 mg AF/kg yeme%

ekim yapıldı. Fermaniasyondan sonra sterilize edi

0.5 düzeyinde adsorban etkili zeolit (HSCAS) kat

len pırinç kurululdu ve öğütüldü. Ince tabaka kro

tıklarında 3. haftanın sonunda kan değertennde

matografisi-Fioresans

(serum total protein, glikoz, AST) aflatoksine bağlı
etkilerin

önemli

oranda

bartaraf

edildigini

latoksin

lirtmişlerdir. Aynı AF düzeyi ve aynı süre ile yapılan
iki ayrı çalışmada

(Huff

ve ark., 1992; Kubena ve

mg

AF/kg

pirinç)

be

lerinin oranı, %83.06 81,%12.98 B2, o/o2.84 G1 ve
%1.12 G2 olarak belirlendi.

tılması düşüncesinden hareketle, broiler yemine ka
yem)

(63.64

Yeme katılan total aflatoksin içindeki aflatoksin tür

latoksinlerin kanatlılardaki olumsuz etkilerini azal
(2.5 mg/kg

düıeyi

layacak şekilde elde edilen pirinç unu yeme katıldı.

Bu araştırmada actsorbanlar kullanılarak af

aflatoksine

(Perkin

lirlendikten sonra 2.5 mg/kg yem düzeyini sağ

ark., 1990 b) da olumlu sonuçlar alınmıştır

tılan

Spektrofotometre

Elmer MPF-43A) yardımıyla pirinçte üretilen af

be

Yeme adsorban olarak katılan PVPP (P-6755}

bağlı serum

"Sigma• 'dan temin edildi.

glikoz, total protein, albumin, bilirubin ve AST de
ğerlerindeki değişikliklerin, PVPP (3.0 g/kg yem)

e) Kan Orneklerinin Toplanması ve Analizler:

ilavesiyle düzelip düzetmediğini araştırmak �maç

Dört haftalık deneme süresinin sonunda her

lanmıştır.

gruptan

6

hayvanın kalbinden plastik enjektörler

yardımıyla kan örnekleri alındı. Ornekler santrifüj
edilerek serumları çıkartıldı. Serumlar analize kadar

Materyal ve Metot

a)

Hayvan

Materyali:

Bu

derin dondurucuya alındı.
çalışmada

Serumda glikoz, total protein, albumin, bihrubın

ye

ve AST değerleri ticari kitlerle spektrofotometrik

tiştiriciden temin edilen 80 adet günlük aşısız avian

(Shimadzu-UV-2100) olarak ölçüldü.

ırkı broiler civcıv kullanıldı. Civcivler. her birinde 20

f) Verilerin Değerlendirilmesi:

adet olmak üıere 4 gruba ayrıldı.

Araştırmadan elde edilen verilerin gruplarda or

b) Yem· Deneme süresince ticari broiler başlangıç yemi (0-4 hafta) verildi.

talamalar arası farklılığın önemi (t değerleri), lnal

·

(1992)'ın bildirdiği şekilde belirlenerek harflendirme

c) Gruplar ve yemlema programı:
1 grup(kontrol)

·

metodu ile gösterildi.

Ticari broiler başlangıç yemi

Bulgular

verildi.
2 grup

2.5 mg/kg yem düzeyinde AF ka-

Araştırmada

tılan yem verıldi.
3 grup

·

3.0 g/kg yem düzeyinde PVPP ka

hayvanlarını

oluşturan

(PVPP) ilave ectilen yemle beslenen Grup 3 ve AF

tılan yem.
4 grup

''"�trol

Grup 1, APii yemle beslenen Grup 2, adsorban
ile birlikte adsorban (PVPP) ilave edilen yemJe bes
lenen Grup 4'e ait serum glikoz, total protein, al

: 2.5 mg/kg yem düzeyinde AF ile 3.0

bumin,

glkg yem düzeyinde PVPP katılan yem.
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bilirubin

Cfüıeyleri

ve

aspartat

ami-

Nt/..AMUOÜLU. o(jlJ/� ALTUNOK. Df.M�T
Tablo ı Nonnal yem. aflatoksln. adsorban, aftatoksin ile adsorban venlen brolle r civcıvlerde serum glıkoı, total proteın, albumın, bilirubın
ve aspartat amınotransferaz (AST) dozeylen (ıc:tSx).
G r u plar·
n

Kontrol

Aflatoksın(AF)

Adsorban

AF±Adsorban

6

ı 52.45±3 8 ıb

156.20±9.64ab

161.11±6.4oab

166.59±3. 91a

6

2.oao.so ab

1.09±0.2t>

ı. 93±0.153

o 92:t0.21b

6

ı

0.91±0 17

1.44±0 18

0.95±0.21

6

0.28..t0.08ab

0.13±0.01b

0.39±0.1 18

0 11±0.0ıb

6

162.02±20.10"b

200.02±29. 79•

139. 42±18.81ab

Glıkoz
(mg/di)
Tot. prol

(g/dl)
Albumın
(gldl)

26±0.19

Bılırubın
(mg/di)
AST
(1. u. t1t)

120.77±18.56b

Aynı satırda fa�ı harf taşıyan gruplar arasındakı fa�ıtık onemlidır (p <o

05)

Grup ı . Kontrol. Grup 2 . 2. 5mg AF/kg yem, Grup 3 : 3. o gr PVPP!kg yem, Grup 4 : 2. 5 mg AF.Ikg yem ıle 3. O gr PVPP /kg
yem vanldL

•

notransferaz (AST) enzimi aktivitesine ilişkin or

(x) ile bu değerların
( i Sx) Tablo 1'de verilmiştir.

talama değerler
taları

sındakı fark istatistiki yönden önemli (p<0.05) ol

standart ha

duğu görülmüştür. Bu çalışmada gerek APnin ge
rekse adsorbanın serum glikoz düzeyi üzerıne et
kisi pek belirgin görülmemekledir.
Sunulan çalışmada, total protein düzeyi kontrol

Tartışma ve Sonuç

grubunda (grup 1) 2.01±0.50 g/dl, deneme grup
larında

ise

sırasıyla

1.09±0.22,

1.93±0.15,

0.92±0.21 g/dl'dir. Değerter kontrol grubuna göre

Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus'un
metabolik ürünü olan APier özellikle broiler civ

AF

civlerde meydana getirdikleri kronik aflatoksikozis

(p>0.05). 2. grup ile 3. grup ve 3. grup ile 4. grup

sebebiyle

ol

arasındaki fark istatistiki yönden önemli (p<0.05)

maktadırlar (Giambrone, 1985; Kaya, 1984: Ku

bulunmuştur. APe bağlı olarak %46 oranındaki

bana ve ark.. 1990). APier kanatlılarda büyüme hı

düşüş

zının gerilemesi. ölüm oranının artması, yumurta

lememiştir. Mani ve ark. (1993), 1.5 mg/kg, Kubena

önemli

maddi

kayıplara

neden

ve AF ± adsorban

(p>0.05),

adsorban

gruplarında düşmüştür

ilavesi

ile telafi edi

en

ve ark. {1993) 3.5 mg/kg, Huff ve ark. (1986) 2.5

feksiyonlara karşı direncin azalması, karaciğer tah

mg/kg yem düzeyinde AF verilen civcivlenn total

ribatı,

proteın dOzeylerinin düştüğünü belirlemişlerdir.

verıminin

azalması,

immun

uyuşukluk,

sistemin

iştahsızlık,

baskılanması;

yağ,

kar

bonhidrat ve protein metabolizmasının bozulması
gibi olumsuz

etkiler

oluşturmaktadırlar

Kubena ve ark. (1993), 3.5 mg/kg yem dü

(Huff ve

zeyinde APnin civcivlerde albumin düzeyini 1 .20g/

Doerr. 1981; Maurice ve ark., 1983). Bu çalışmada

dl'den 0.68g/dl'ye, HuH ve ark. (1986) 2.5 mg/kg

amaç, yalnız ve adsorban (polivirtilpolipirolidon) ile

düzeyinde APnin civcivlerde albumin düzeyini 1

kombine olarak yeme katılan aflatoksinin bazı kan

3g/dl'den 0.8g/dl'ye düşürdüğünü bildirmektedirler.

değerleri üzerine etkisıni araştırmaktır.

Bu araştırmada, albumin düzeyleri gruplarda sırası

Çalışmalarda (Huff ve ark., 1986; Huff ve ark.,

ile 1.26+0.91, 0.91±0.17, 1.44±0.18, 0.95±0.21 g/dl

1988: Kubena ve ark., 1993, Chanopadhyay ve

olarak tesbit edilmiştir. Görüldüğü gibi AF sebebiyle

ark., 1985) yemlerine değişık oranlarda AF katılan

meydana gelen %28'1ik düşüş adsorban ilavesi ile

civcivlerın glıkoz düzeylerinde azalmalar olduğu

ancak %5 oranında düzeltilebilmiştir.
.

tesbit edilmiştir. Yapılan araştırmada ise, glikoz dü
zeyleri

gruplarda

sırası

ile

Karaciğer dejenerasyonlarına bağlı olarak bi

152.45±3.81,

lirubin değerinde değişmeler görülmektedir (Ka

156.20±9.64, 161.1U6.40, 166.59±3.91 mg/di dü

neko, 1989). Bu çalışmada bilirubin düzeyleri kont

zeyinde ve yalnız kontrol grubu ile 4. grup ara-

rol grubunda 0.28±0.08 mg/di, deneme gruplarında
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1\rollcr ch•clvlcrdc yeme yulnv. ve kombine katılım uflııtolU;in \'C udsorbuo

.•.

doğal olarak oluşan aflatoksinin düzeyleri dikkate
alınarak, etkinlik çalışmalannın sürdürülmesinin ya
rarlı olduğu kanısındayız.

ise sırasıyla 0.13t0.01, 0.39±0.11 ve 0.11±0.02
mg/di olarak bulunmuş olup, gerek AF gerekse AF
+ adsorban
gruplarındaki düşüş dikkati çek
mekledir. 2. grup ile 3. grup, 3. grup ile 4. grup ara
sındakı fark istatistiki yönden önemlı (p<0.05) bu·
lunmuştur AF'Ierin bilirubin seviyesi üzerine etkisi
ıle ilgili elimizde mevcut veri olmadığından kar
şılaştırma yapılamamaktadır.
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